24 de setembre de 2021

Línia

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS A EMPRESES PER A LA
PARTICIPACIÓ EN FIRES I SALONS D’ÀMBIT INTERNACIONAL.
Anualitat 2021
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Incentivar la participació d’empreses en fires i salons d’àmbit internacional,
ja sigui de forma virtual o presencial, que es celebrin en territori nacional o a
l’estranger, i així ampliar les seves àrees d’influència comercial.
Totes les celebrades a l’estranger i, per aquelles celebrades a Espanya, les
que constin en la Resolució de 21 de gener de 2021, de la Secretaria
d’Estat de Comerç que aprova el calendari oficial de fires a per l’any 2021,
publicat en el BOE 25, de 29 de gener de 2021, que modifica la de 10 de
desembre de 2020
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les empreses, persones
físiques o jurídiques, amb domicili social i centre de treball obert a les
comarques de Lleida i prevegin, o tinguin previst, fins al 31 de desembre de
2021, la seva participació en fires i salons d’àmbit internacional, que es
celebrin en el territori nacional o a l’estranger, i que declarin un volum de
negoci de l’any anterior a la publicació de la convocatòria inferior als 10
milions d’euros.
També tindran la consideració de beneficiaries, per a la participació en fires
i salons d’àmbit internacional descrites en el punt anterior, les entitats sense
ànim de lucre amb centre de treball oberts a les comarques de Lleida.
- Drets de participació al certamen firal, ja sigui de forma presencial o
virtual.
- Lloguer de l’espai físic o virtual per a la ubicació de l’estand de
l’empresa.
- Despeses per a la instal·lació i manteniment de l’estand, físic o virtual,
durant la celebració de la fira o saló.
- Despeses generades per la contractació d’un traductor o intèrpret
(màxim un traductor o intèrpret per empresa i fira)
Costos de personal de les empreses beneficiaries, així com les seves
despeses de funcionament ordinari.
2 per beneficiari (per dos fires diferents).
Cada fira s’ha de tramitar en una sol·licitud diferent.
Fins al 30% de l’activitat, amb un màxim de 2.000€ per sol·licitud.
L’àmbit temporal de l’execució de les activitats a realitzar comprendrà el
termini entre l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021. S’admetrà la
justificació de les despeses subvencionables satisfetes ens el darrers dos
trimestres de l’any 2020.
Dijous, 14 d’octubre de 2021
(Modelatge de sol·licitud a promocioeconomica.cat)

